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ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 
    COMUNA ZĂBALA – CONSILIUL LOCAL 

 
 

 
HOTĂRÂREA NR.17/2020 

 
cu privire la aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Zăbala pe anul 2020 și 

Programului de achiziții publice pentru anul 2020  

  

Consiliul local al comunei Zăbala, judeţul Covasna întrunit în şedinţa ordinară din data de 18 
martie 2020, 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr.2243/17.03.2020 cu privire la aprobarea 
Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Zăbala pe anul 2020 și Programului de achiziții publice 
pentru anul 2020, întocmit şi iniţiat de Primarul comunei Zăbala, Raportul de specialitate 
nr.2241/17.03.2020 al compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate al 
primarului comunei Zăbala; Raportul de avizare nr.2258/18.03.2020 al Comisiei de specialitate al 
Consiliului local al Comunei Zăbala,  
 În temeiul prevederilor: 
 - Art.11 alin.2, 3 și 6 și ale art.13 din HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din 
Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 
 - Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 
 - Ordinul ANAP nr.281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului annual al 
achizițiilor publice și Programului annual al achizițiilor sectoriale. 
 - Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 
 -  art.129 din CodulAdministrativ. 
 - art.196 din alin (1) lit. a din  CodulAdministrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art. 1. Se aprobă Strategia anuală de achiziții publice a comunei Zăbala pe anul 2020 și 
Programul de achiziții publice pentru anul 2020, conform anexei la prezenta hotărâre din care face 
parte integrantă. 

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Dl.primar Fejér Levente. 
 
Zăbala, la 18 martie 2020 
 

               Preşedinte de şedinţă, 
                AMBRUS ATTILA    
                 Contrasemnează, 
                    Secretar general,  

                             BARABÁS RÉKA 


